
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LÀ TRUNG TÂM ĐỨC TIN CÔNG GIÁO!  

 

 
... Hiện nay có một nữ nghệ sĩ sân khấu, truyền hình, truyền thanh rất được giới 
khán thính giả Pháp ưa chuộng. Đó là bà Anne Roumanoff, 47 tuổi, lập gia đình 
và có con cái. Bà có biệt tài làm cho thiên hạ cười nghiêng cười ngửa. Bà xuất 
thân từ một gia đình do thái giáo nhưng không sống đạo. Bà lập gia đình với một 
người Công Giáo đã hơn 15 năm qua. Ông Philippe chồng bà là một tín hữu Công 
Giáo sống đạo chân thành. Con cái đều được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo. 
Phần bà, mãi đến Đại Lễ Phục Sinh 2011 mới chính thức lãnh bí tích Rửa Tội gia 

nhập Giáo Hội Công Giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền. Xin nhường lời cho 
bà kể lại lộ trình trải qua và niềm vui bao la của một người giờ đây biết rõ mình 
tin vào Ai và nhất là niềm an bình của một người gặp được THIÊN CHÚA, Đấng là 
Tình Yêu. 

 
Thân phụ tôi là chủ xí nghiệp. Mẹ tôi làm việc chung với Ba. Gia đình chúng tôi sống tại thủ đô Paris 
và theo Do Thái Giáo nhưng không thực hành đạo. Do Thái Giáo chỉ là nét văn hóa sơn phết bên 

ngoài. Chúng tôi không giữ ngày sabbat cũng không tuân theo một nghi thức nào cả. 
 
Thế nhưng vấn đề tôn giáo đã theo sát tôi ngay từ niên thiếu. Thời trung học, các bạn Do Thái Giáo 
thường tụ họp nhau vào các dịp lễ lớn trong khi các bạn Công Giáo có vẻ le-lói sáng-chói nơi văn 
phòng tuyên úy! Còn tôi không đi theo nhóm nào cả! Thế là niềm ao ước thuộc về một cộng đoàn tín 
hữu nào đó đã âm thầm nung nấu nơi trái tim tôi. Nói chính xác hơn, đó là một ước muốn mãnh liệt, 

một niềm khao khát vô biên được có Đức Tin. 
 
Giòng đời trôi qua, tôi gặp và lập gia đình với một người Công Giáo. Phu quân tôi là tín hữu Công Giáo 
thật đạo đức và chân thành. Tôi thường tháp tùng anh đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Những lúc ấy 
tôi có một cảm tưởng kỳ lạ: mình không phải do thái giáo ”thật” mà là một tín hữu Công Giáo thầm 
lặng ”hầm trú”! 
 

Một hôm tôi dự lễ rửa tội của một thiếu nữ là bạn của gia đình tại nhà thờ Saint-Roch ở thủ đô Paris. 
Tôi thật sự xúc động và bị rúng động mạnh tận nơi sâu thẳm của lòng mình .. Giống như khi có dịp 
tham dự một lễ cưới và cảm nhận đôi tân hôn yêu nhau đậm đà thắm thiết. Đó cũng là điều xảy ra với 
tôi khi tham dự lễ rửa tội vào ngày hôm ấy. Có rất nhiều tình yêu tỏa ra từ lễ rửa tội đó. Buổi cử hành 
lễ rửa tội thật trang trọng và tuyệt đẹp. Có lẽ chính từ ngày ấy mà tôi quyết định tiến đến việc xin 
lãnh bí tích Rửa Tội. 
 

Thời gian chuẩn bị thật vui tươi. Một người đàn bà tuyệt vời đã tháp tùng tôi suốt trong thời gian này. 
Bà rất cởi mở và thật chân thành. Giữa chúng tôi không hề có chuyện dấu diếm. Rồi chính Cha Sở của 
giáo xứ tôi đã ban bí tích Rửa Tội cho tôi. Ngài đúng là vị Linh Mục giản dị, thân tình, gần gũi và sáng 
ngời .. Có lẽ nên đưa tên ngài vào danh sách các tiến chức được tuyển chọn làm Giám Mục! Ngài tên là 
Marc Lambert! 
 

Trở thành tín hữu Công Giáo đối với tôi gần như là một sự kiện hiển nhiên. Một biến cố mang lại cho 
tôi một niềm vui bao la và một niềm an bình rộng lớn. Có người nào trong cuộc sống mà lại không bị 

nỗi buồn sầu đổ ập xuống? Và vào những lúc như thế, hẳn người ta âm thầm ao ước biết bao được 
hưởng nếm một chút an bình, nhen nhúm một niềm hy vọng! Ngoài ra trong Kitô Giáo có một từ mà 
tôi rất thích. Đó là từ Hòa Giải. Thật là một chân trời tuyệt vời khi con người tìm kiếm hòa giải với tha 
nhân, với thế giới, với chính mình và nhất là, với THIÊN CHÚA. Và trung tâm của Đức Tin Công Giáo 
chính là Tình Yêu. Tình Yêu đến từ THIÊN CHÚA là CHA nhân lành và từ ái vô biên. 

 
... THIÊN CHÚA phán: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi 
nương tựa và lòng dạ xa rời THIÊN CHÚA! Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng 
được thấy hạnh phúc bao giờ ... Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào THIÊN CHÚA, và có THIÊN 
CHÚA làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch 
suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn 



hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không gì nham hiểm và bất trị như 

lòng người, ai dò thấu được? Ta là THIÊN CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm 
can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm (Giêrêmia 17,5-10). 
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